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CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 2016/2017 - 2017/2018 
 
 
I – INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a legislação em vigor, a avaliação é um elemento integrante e 

regulador de todo o processo de ensino aprendizagem. 

A avaliação visa promover o sucesso educativo de todos os alunos, fornecendo-lhes 

pistas e feedback para melhorarem o seu desempenho. 

A avaliação deve revestir-se de carácter positivo, sublinhando os aspetos de 

aprendizagem a melhorar, valorizando o que o aluno sabe e é capaz de fazer. 

A avaliação deve atender, sempre que possível, aos diferentes ritmos de 

desenvolvimento e progressão de cada aluno. 

A avaliação deve ser partilhada por todos os elementos da comunidade educativa: 

professores, alunos, pais e encarregados de educação. 

A avaliação deve ser alvo de um processo transparente, nomeadamente através da 

clarificação e explicitação dos critérios adotados. 

A avaliação incide sobre as aprendizagens, conhecimentos/capacidades definidos no 

currículo nacional, as atitudes, valores e comportamentos e as competências 

transversais do domínio da língua portuguesa e da utilização das tecnologias de 

informação e comunicação. Sendo um processo contínuo, privilegia a diversidade de 

estratégias e instrumentos de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa). 

 

II – CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO  
 

1- Pré-escolar 

A avaliação, enquanto processo contínuo de registo dos progressos realizados pela 

criança, ao longo do tempo, utiliza procedimentos de natureza descritiva e narrativa, 

centrados sobre o modo como a criança aprende, como processa a informação, como 

constrói conhecimento ou resolve problemas.  

Os procedimentos de avaliação devem ter em consideração a idade e o 

desenvolvimento das crianças, assim como a articulação entre as diferentes áreas de 

conteúdo, no pressuposto de que a criança é sujeito da sua própria aprendizagem.  
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De acordo com as suas conceções e opções pedagógicas, cada educador utiliza 

técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados nomeadamente, ficha 

diagnóstica; observação direta, continua, participada e reflexiva/autoavaliação; 

contactos com a família; registo de observação; e síntese descritiva das 

aprendizagens 

     No final de cada período letivo será entregue aos Encarregados de Educação uma 

avaliação formativa com a informação do processo de aprendizagem da criança. 

2- Ensino Básico e Secundário.  

A avaliação final de cada período letivo deverá traduzir o trabalho do aluno, desde o 
início do ano até esse momento específico de avaliação. Contribui para informar os 
alunos, pais, os encarregados de educação e os professores da aquisição dos 
conhecimentos, das capacidades desenvolvidas e das atitudes, valores e 
comportamentos.  

Ao longo do ano letivo, devem ser promovidos com os alunos momentos de 
autoavaliação e reflexão que possibilitem a mudança e adaptação de novas 
estratégias e situações de aprendizagem. 

  

2.1- A avaliação da aprendizagem de cada aluno nas várias disciplinas incide 
nos seguintes domínios.  

 

2.1.1 – Conhecimentos e Capacidades  

a) Conhecimentos:  

 aquisição de conhecimentos de âmbito disciplinar,  de acordo com os documentos 
oficiais orientadores dos processos de ensino e de aprendizagem das várias 
disciplinas (programas e metas curriculares).  

b) Capacidades:  

 desenvolvimento de capacidades de âmbito disciplinar, de acordo com os 
documentos oficiais orientadores dos processos de ensino e de aprendizagem das 
várias disciplinas (programas e metas curriculares);  

 desenvolvimento de capacidades transversais, nomeadamente, as capacidades de 
mobilização da língua portuguesa, das tecnologias da informação e comunicação. 
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 2.2.2 – Atitudes, valores e comportamentos:  

 a avaliação incide nas atitudes, valores e comportamentos manifestados pelos 
alunos: 

    1.º ciclo – autonomia; responsabilidade; participação e sociabilidade. 

    2.º, 3.º ciclo e secundário - participação adequada; pontualidade e assiduidade; 
empenho e responsabilidade; respeito por normas e regras e autonomia. 

 

2.2.3 - Competências transversais do domínio da língua portuguesa e da 
utilização das tecnologias de informação e comunicação (de acordo com os 
critérios específicos de cada ciclo de ensino e disciplina). 

 

3- Ponderação dos domínios de avaliação  

 

3.1- Ponderação dos domínios de avaliação nas áreas curriculares disciplinares, 

exceto Educação Física, EMRC e Educação para a Cidadania.  

 
NIVEL DE ENSINO PONDERAÇÃO NOS DOMÍNIOS 

Conhecimentos e 
capacidades 

Atitudes, valores e 
comportamentos 

 
Descritores 

1.º ciclo 1.º,2.º,3.º e 4.º 80% 20% Autonomia 
Responsabilidade 
Participação 
Sociabilização 

 

 
2.º ciclo 

5.º ano 
 
 

 
80% 

 
20% 

 
Participação adequada 
Pontualidade/assiduidade 
Empenho e responsabilidade 
Respeito por normas e regras 
Autonomia 

6.º ano 

 

 
 

3.ºciclo 

7.ºano 
 

 
 

85% 

 
 

15% 

 
Participação adequada 
Pontualidade/assiduidade 
Empenho e responsabilidade 
Respeito por normas e regras 
Autonomia 

8.ºano 
 

9.ºano 
 

Vocacional 
 

80% 20% Participação adequada 
Pontualidade/assiduidade 
Empenho e responsabilidade 
Respeito por normas e regras 
Autonomia 
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Secundário 

 
Ensino Regular 

 
 
 

10.ºano 

11.ºano   

12.ºano 

 
 
 
 
 

95% 

 
 
 
 
 

5% 

2016/2017 
Respeita colegas e professores; 
Revela interesse e empenho nas 
atividades propostas; 
É responsável no cumprimento 
das tarefas; 
É regularmente assíduo e 
pontual. 
2017/2018 
Participação adequada 
Pontualidade/assiduidade 
Empenho e responsabilidade 
Respeito por normas e regras 
Autonomia 

 
Ensino Profissional 
 
Ensino Vocacional  
 

 
10.ºano 

11.ºano   

12.ºano 

 
 
 
 

90% 

 
 
 
 

10% 

2016/2017  
Respeita colegas e professores; 
Revela interesse e empenho nas 
atividades propostas; 
É responsável no cumprimento 
das tarefas; 
É regularmente assíduo e 
pontual. 
2017/2018 
Participação adequada 
Pontualidade/assiduidade 
Empenho e responsabilidade 
Respeito por normas e regras 
Autonomia 

 
 
3.2 - Ponderação dos domínios de avaliação nas disciplinas de Educação Física, 
EMRC e Educação para a Cidadania. 
 

 
NIVEL DE ENSINO 

 
DISCIPLINA 

PONDERAÇÃO NOS DOMINIOS 

Psicomotor Atitudes, valores e 
comportamentos                                            

 
2.º ciclo 

5.º ano 
6.º ano 

 
 

 
 
 
 

Educação  
Física 

 
80% 

 
20% 

 
3.ºciclo 

7.ºano 
8.ºano 
9.ºano 

 
85% 

 
15% 

Vocacional 
 

80% 20% 

 
 
 

Secundário 

Ensino 
Regular 

 
10.ºano 
11.ºano 
12.ºano 

 
95% 

 
5% 
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Ensino 
Profissional 
10.ºano 
11.ºano 
12.ºano 

 
 

80% 

 
 

20% 

 

 
NIVEL DE ENSINO 

 
DISCIPLINA 

PONDERAÇÃO NOS DOMINIOS 

Conhecimento e 
capacidades 

Atitudes, valores    
e 

comportamentos 

2.ºciclo 
 

 
EMRC 

 
70% 

 
30% 

3.ºciclo 
 

 
 
 

 
NIVEL DE ENSINO 

 
DISCIPLINA 

PONDERAÇÃO NOS DOMINIOS 

Conhecimento e 
capacidades 

Atitudes, valores    
e 

comportamentos 

2.ºciclo 
 

 
Educação para a 

Cidadania 

 
40% 

 
60% 

3.ºciclo 
 

 
 
 

3.3 - Ponderação da Classificação Final em cada período letivo 
 
 

Classificação final 
1.º Período 

De acordo com os critérios gerais e específicos de cada 
disciplina, cálculo das diferentes classificações, 
resultantes da recolha de dados, obtidos através dos 
diversos instrumentos aplicados no 1.º Período. 

Classificação final 
2.º Período 

De acordo com os critérios gerais e específicos de cada 
disciplina, cálculo das diferentes classificações, 
resultantes da recolha de dados, obtidos através dos 
diversos instrumentos aplicados no 1.º e 2.º Períodos. 

Classificação final 
3.º Período 

De acordo com os critérios gerais e específicos de cada 
disciplina, cálculo das diferentes classificações, 
resultantes da recolha de dados, obtidos através dos 
diversos instrumentos aplicados no 1.º, 2.º e 3.º 
Períodos. 
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3.4 - Educação Especial 
 

No caso de alunos abrangidos pela Educação Especial pode haver alterações nas 

ponderações nos domínios de conhecimentos e capacidades e/ou atitudes, valores e 

comportamentos de acordo com os respetivos Programa Educativo Individual. 

 

 a) Os alunos que tenham no seu Programa Educativo Individual (PEI) a medida 

“Adequações no Processo de Avaliação” são avaliados nos termos definidos no 

referido programa. 

 

b) Os alunos que tenham no seu PEI a medida e) “Currículo Específico Individual” 

(CEI) não estão sujeitos ao regime de transição de ano escolar nem ao processo de 

avaliação característico do regime educativo comum, ficando sujeitos aos critérios de 

avaliação definidos no respetivo Programa Educativo Individual.  

 

As menções a adotar na avaliação dos alunos abrangidos pela Educação Especial 

também são as que constam nos quadros abaixo indicados.  

 

 

4 - Menções a adotar no registo da avaliação nos instrumentos de avaliação. 

 

 4.1 – Correspondência entre a menção qualitativa e os resultados apurados 

para o 1. º Ciclo do ensino básico. 

 

 
 

 

4.2 - Correspondência entre a menção qualitativa, a classificação e os 

resultados apurados para o 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

RESULTADOS CLASSIFICAÇÃO MENÇÃO 

0-19 1 Não satisfaz 

20-49 2 Não Satisfaz 

50-69 3 Satisfaz  

70-89 4 Satisfaz Bem 

90-100 5 Satisfaz Muito bem 
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4.3 – Em todas as disciplinas do ensino secundário, a classificação final das 

provas deverá ser expressa de forma qualitativa e quantitativa em valores (0-

20):  

RESULTADOS MENÇÃO 

0-9 Insuficiente 

10-13 Suficiente 

14-16 Bom 

17-20 Muito Bom 

 
 

5 - Pesos específicos a atribuir à oralidade (Português, PLNM e Línguas 

Estrangeiras) e componente prática e/ou experimental (Física e Química A, 

Biologia e Geologia, Biologia, Geologia, Física, Química), em cada momento 

formal de avaliação, isto é, em cada período letivo . 

 

1. Peso da oralidade na disciplina de Português, no 2.º e 3.º ciclos: 15% 

2. Peso da oralidade na disciplina de Português, no Ensino Secundário: 25% 

3. Peso da oralidade na disciplina PLNM: 30% 

4. Peso da oralidade nas Línguas Estrangeiras, no 2.º ciclo: 30% 

5. Peso da oralidade nas Línguas Estrangeiras, no 3.º ciclo: 25% 

6. Peso da oralidade nas Línguas Estrangeiras, no Ensino Secundário: 30% 

7. Peso da componente prática e/ou experimental nas disciplinas de Física e 

Química A, Biologia e Geologia, Biologia, Geologia, Física, Química: 30% 

 
 
 

III - Momentos de avaliação 

 

 1 - A avaliação no final de cada período letivo deverá traduzir o trabalho desenvolvido 

pelo aluno desde o início do ano letivo até esse momento de avaliação. Contribui para 

informar o aluno, o encarregado de educação e o professor, do grau de aquisição dos 

conhecimentos e desempenho definidos. 

  

2 - Ao longo do ano letivo, devem ser promovidos com os alunos momentos de 

reflexão e de autoavaliação em todas as áreas disciplinares/disciplinas permitindo a 

tomada de decisões sobre o percurso escolar do aluno e da qualidade das suas 

aprendizagens. 

 

3 - Os professores deverão agendar, no início de cada ano ou período letivo, a data 

de aplicação das provas de avaliação formal (testes sumativos). As provas do tipo 

apresentação de trabalhos individuais e/ou de grupo, momentos de avaliação formal 

mailto:agr.mgnascente@gmail.com


   

 

Critérios Gerais de Avaliação -  Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente  2016 - 2018 

Escola Sede: EB Prof Alberto Nery Capucho 
Rua Fernando Pessoa 
2430-526 Marinha Grande 
Telefone:244570270 Fax:244570279 
e-mail: agr.mgnascente@gmail.com 

Escola Secundária de Pinhal do Rei  
Rua Dra Amélia Cândida Ponto da Boavista 
2430-053 Marinha Grande 
Telefone: 244 555 170 Fax: 244555173  

 
 

8 

da oralidade, poderão ser agendadas no decorrer do ano letivo, devendo ser dado 

conhecimento atempadamente aos alunos.  

 

4 - Salvo situações excecionais, não deve ser realizada mais do que uma prova de 

avaliação formal no mesmo dia nem mais do que três provas de avaliação formal por 

semana, sendo de evitar momentos de avaliação formal na última semana de cada 

período.  

 

5 - No 2.º, 3.ºciclos do ensino básico e no ensino secundário, o enunciado das provas 

de avaliação formal (teste sumativo) deve incluir as cotações estabelecidas para cada 

item. Na prova do aluno, será indicada a classificação atribuída a cada questão/item 

e a avaliação final da prova (quantitativa e qualitativa). 

 

 
 

IV – Condições de transição e aprovação 
 

ANOS CONDIÇÕES DE TRANSIÇÃO 

1.º Ciclo 

 
1- A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou 
a retenção do aluno, expressa através das menções, respetivamente, Transitou ou 
Não Transitou, no final de cada ano, e Aprovado ou Não Aprovado, no final do ciclo.  
 
2-A decisão de transição para o ano de escolaridade seguinte reveste caráter 
pedagógico, sendo a retenção considerada excecional.  
 
3- A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico 
do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades 
detetadas.  
 
4- Há lugar à retenção dos alunos a quem tenha sido aplicado o disposto nas alíneas 
a) e b) do n.º 4 do artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.  
 
5- A decisão de transição e de aprovação, em cada ano de escolaridade, é tomada 
sempre que o professor titular de turma, do 1.º ciclo, considere que o aluno demonstra 
ter desenvolvido as aprendizagens essenciais para prosseguir com sucesso os seus 
estudos.  
.  
6- No 1.º ano de escolaridade não há lugar a retenção, exceto se tiver sido 
ultrapassado o limite de faltas, nos termos do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 4 do 
artigo 21.º da Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro. 
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5.º, 7.º e 
8.º 

 
1- A avaliação sumativa dá origem a uma tomada de decisão sobre a progressão ou 
a retenção do aluno, expressa através da menção de Transitou ou de Não 
Transitou, no final de cada ano. (artigo 13.º do Despacho Normativo n.º17- A/2015, 
de 15 de setembro). 
 
2- Caso o aluno não desenvolva as aprendizagens definidas para um ano não 
terminal de ciclo que, fundamentadamente, comprometam o desenvolvimento das 
aprendizagens definidas para o ano de escolaridade subsequente, o conselho de 
turma, nos 2.º e 3.º ciclos, pode, a título excecional, determinar a retenção do aluno 
no mesmo ano de escolaridade. (artigo 26.º- A do Decreto-Lei n.º17/2016, de 4 de 
abril). 
 
3- A decisão de retenção só pode ser tomada após um acompanhamento pedagógico 
do aluno, em que foram traçadas e aplicadas medidas de apoio face às dificuldades 
detetadas (artigo 21.º- A do Decreto-Lei n.º17/2016, de 4 de abril). 
 
4- Há lugar à retenção dos alunos sempre que se verifique o excesso de faltas 
(após a aplicação e incumprimento/não aprovação das MRI), sem prejuízo da 
obrigação de frequência até ao final do ano letivo ou até perfazerem 18 anos (artigo 
21.º - Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro).  
 
5- Do 5.º para o 6.º ano, podem ficar retidos os alunos que apresentem mais de 50% 
de níveis inferiores a 3 , isto é, 5 níveis.  
Do do 7.º para o 8.ºano e do 8.º para o 9.º ano, podem ficar retidos os alunos que 
apresentem mais de 50% de níveis inferiores a 3, isto é, 6 níveis. 
 
6- Para efeitos de transição, não são consideradas as seguintes componentes do 
currículo: Apoio ao Estudo, Oferta Complementar e Educação Moral e Religiosa 
(artigos 18.º e 19.º do Despacho Normativo nº1-G/2016, de 6 de abril). 
 
7- Haverá lugar a uma votação, sempre que não haja consenso na progressão. No 
caso de ser colocada à votação a proposta de retenção terá de ser aprovada por 
maioria simples (metade+1) não havendo lugar a abstenções. Em caso de empate o 
DT tem voto de qualidade (artigo 23.º do Despacho Normativo nº1- F/2016, de 5 de 
abril). 
 
 

Ensino 
Vocacional 
Básico 

Não há lugar à retenção no final do primeiro ano de curso para alunos que frequentem 
um curso vocacional de 3º ciclo do Ensino Básico de dois anos, devendo a escola 
estabelecer um plano de recuperação que permita aos alunos realizar os módulos 
em falta durante o segundo ano do curso. 

Ensino 
secundário 

regular 

1 - Transitam ao ano de escolaridade seguinte os alunos que tenham obtido 
classificação igual ou superior a 10 valores em todas as disciplinas ou em todas 
menos duas. 
2 -  Os alunos que transitam com duas classificações inferiores a 10 valores  podem 
matricular-se   a todas as disciplinas do ano seguinte desde que as mesmas não 
sejam inferiores  a  8 valores. 
3- Se as duas classificações inferiores a 10 valores forem menores que oito, o aluno 
pode transitar de ano mas não progride nessas disciplinas. 
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4 -  Nas disciplinas trienais não é autorizada a matrícula no novo ano se o aluno não 
tiver obtido classificação de  pelo menos 10 valores num dos anos em que a disciplina 
é ministrada. 
5 - As anulações de matrícula e/ou a exclusão por faltas têm o mesmo efeito de uma 
classificação inferior a 8 valores. 

6 - A classificação da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica não é 

considerada para efeito de aprovação e de transição de ano, desde que o aluno a 
frequente com assiduidade. 

Ensino 
secundário 
profissional 

1. Os alunos matriculados em cada ano letivo de qualquer curso só progridem do 
primeiro para o segundo ano  e do segundo para o terceiro ano se o total  de módulos 
em atraso não exceder  os 25%. 
 
2. As condições de progressão dos alunos com necessidades educativas de caráter 
permanente serão analisadas em conselho de turma.  

 
3. A escola não garante matrícula em cursos profissionais a alunos que não tenham 
progredido em anos anteriores.  

 
4. Em situações de existência de vaga no segundo ou terceiro ano do curso/turma e 
havendo solicitações de vaga, dentro do prazo normal de renovação de matrícula, 
em número superior ao número de vagas existentes, as vagas serão preenchidas até 
ao número de 30 alunos por turma, dando-se sucessivamente prioridade aos 
seguintes alunos:  
      a) Que frequentaram a escola, no ano letivo anterior, no ano do curso, com  

assiduidade e sem participações disciplinares e que reúnem um menor 
número de módulos em atraso;  

      b) Em caso de igualdade registada entre os candidatos dar-se-á prioridade, 
sucessivamente aos candidatos mais novos;  

      c) Poderão não ser aceites matriculas a alunos com participações disciplinares.  
  

Ensino 
Vocacional 
Secundário 

Não há lugar à retenção no final do primeiro ano de curso para alunos que frequentem 
um curso vocacional do Ensino Secundário de dois anos, devendo a escola 
estabelecer um plano de recuperação que permita aos alunos realizar os módulos 
em falta durante o segundo ano do curso. 

ANOS CONDIÇÕES DE APROVAÇÃO 

1.º Ciclo 
 

4.º ano 

1- No final do 1.º ciclo, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, 
se estiver numa das seguintes condições: (artigos 18.º do Despacho Normativo n.º1- 
G/2016, de 6 de abril). 
 
a) Tiver obtido simultaneamente classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de 
Português (ou PLNM) e de Matemática; 
 
b) Tiver obtido classificação inferior a nível 3 em Português ou em Matemática e 
simultaneamente menção Insuficiente nas outras disciplinas. 
 
2- Para efeitos do número anterior, não são consideradas as seguintes componentes 
do currículo: Apoio ao Estudo, Oferta Complementar e Educação Moral e Religiosa. 
 

mailto:agr.mgnascente@gmail.com
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2.º Ciclo 
 

6.º ano 

1- No final do 2.º ciclo, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, 
se estiver numa das seguintes condições: (artigos 18.º do Despacho Normativo n.º1- 
G/2016, de 6 de abril). 
 
a) Tenha obtido simultaneamente classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de 
Português (ou PLNM) e de Matemática; 
 
b) Tenha obtido classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 
 
2- Para efeitos do número anterior, não são consideradas as seguintes componentes 
do currículo: Apoio ao Estudo, Oferta Complementar e Educação Moral e Religiosa. 
 
 

3.º Ciclo 
 

9.º ano 

 
1- No final do 3.º ciclo, o aluno não progride e obtém a menção de Não Aprovado, 
se estiver numa das seguintes condições: (artigos 19.º do Despacho Normativo n.º1- 
G/2016, de 6 de abril). 
 
a) Tenha obtido simultaneamente classificação inferior a nível 3 nas disciplinas de 
Português (ou PLNM) e de Matemática; 
 
b) Tenha obtido classificação inferior a nível 3 em três ou mais disciplinas. 
 
2- Para efeitos do número anterior, não são consideradas as seguintes componentes 
do currículo: Oferta Complementar e Educação Moral e Religiosa (artigos 19.º do 
Despacho Normativo n.º1- G/2016, de 6 de abril). 
 

Curso 
Vocacional 

Básico 

Termina o 3º ciclo do Ensino Básico desde que tenha concluído com aproveitamento 
70% dos módulos do conjunto das disciplinas das componentes geral e 
complementar e 100% dos módulos da componente vocacional e da prática 
simulada, a qual integra a avaliação do relatório final. 

Ensino  
Secundário 

regular 

1 - A conclusão do nível secundário depende de aprovação em todas as disciplinas 
do plano de estudos do curso frequentado pelo aluno. 
2 - A conclusão dos cursos científico-humanísticos, está dependente da realização, 
com caráter obrigatório, de exames finais nacionais às disciplinas sujeitas à 
modalidade de avaliação sumativa externa. 
 

Ensino 
Profissional 

1 - A conclusão do nível secundário depende de aprovação em todas as disciplinas 
do plano de estudos do curso frequentado pelo aluno. 
2 - Deve ainda obter aprovação na formação em contexto de trabalho e na prova  
de aptidão profissional. 

 

Curso 

Vocacional 

Secundário 

A conclusão obtém-se pela aprovação em todas as disciplinas, UFCD, no Estágio 
Formativo que integra a avaliação da Prova Final segundo os critérios definidos no 
regulamento interno. 

 

 
 
 

  

mailto:agr.mgnascente@gmail.com


   

 

Critérios Gerais de Avaliação -  Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente  2016 - 2018 

Escola Sede: EB Prof Alberto Nery Capucho 
Rua Fernando Pessoa 
2430-526 Marinha Grande 
Telefone:244570270 Fax:244570279 
e-mail: agr.mgnascente@gmail.com 

Escola Secundária de Pinhal do Rei  
Rua Dra Amélia Cândida Ponto da Boavista 
2430-053 Marinha Grande 
Telefone: 244 555 170 Fax: 244555173  

 
 

12 

V - Disposições Finais  
 
1 - Os casos omissos serão objeto de resolução por parte do Diretor, ouvido o Conselho 
Pedagógico, sempre que tal se justifique.  
 
2 – As orientações constantes deste documento, aprovadas em Conselho Pedagógico de 12 
de outubro de 2016, serão cumpridos por todos os professores do Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Nascente e entrarão em vigor no presente ano letivo 2016-17 
 
3 – Estas orientações podem ser revistas se, e quando, for considerado necessário, mas 
sempre antes do início do ano letivo.  
 
4 – Estas orientações deverão ser do conhecimento de todos os intervenientes no processo 
de avaliação: professores, alunos e encarregados de educação. 
 
 
 
VI –Avaliação dos alunos do Ensino Básico e Secundário -  Legislação em vigor 
  

 

Despacho normativo n.º 1-G/2016 

O presente despacho normativo vem, no essencial, materializar os procedimentos específicos relativos 

à realização e organização do processo das provas de aferição, das provas finais do 9.º ano de 

escolaridade e das provas de equivalência à frequência dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 

Decreto-Lei n.º 17/2016, de 4 de abril 

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que estabelece os princípios 

orientadores da organização e da gestão dos currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação 

dos conhecimentos a adquirir e das capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo de 

desenvolvimento do currículo dos ensinos básico e secundário. 

Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril 

O Despacho normativo n.º 1-F/2016, de 5 de abril regulamenta o regime de avaliação e 

certificação das aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, bem como as 

medidas de promoção do sucesso educativo que podem ser adotadas no acompanhamento e 

desenvolvimento das aprendizagens. 

Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro, à segunda 

alteração ao Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

79/2014, de 14 de maio, determinando a introdução da disciplina de Inglês no currículo, como 

disciplina obrigatória a partir do 3.º ano de escolaridade, bem como à definição da habilitação 

profissional para lecionar Inglês no 1.º ciclo e à criação de um novo grupo de recrutamento. 

mailto:agr.mgnascente@gmail.com
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/2016_dl17.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_139_2012.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Noticias_Imagens/2016_dn_1f.pdf
https://dre.pt/application/file/63958168
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/684601/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/178548/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25344769/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25344769/details/normal?l=1
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Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho 

Estabelece as novas matrizes curriculares do 1.º ciclo do ensino básico e dos cursos 

profissionais do ensino secundário. Os ajustamentos agora introduzidos visam a integração 

nos curriculos de componentes que fortalecem o desempenho dos alunos e que proporcionam 

um maior fortalecimento das suas capacidades. 

Matriz anexa ao Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho 

 Reproduz-se a matriz do Decreto-Lei n.º 91/2013 de 10 de Julho que, em virtude de ter sido 

publicada em Diário da República em páginas separadas, ficou susceptível de menor clareza 

de leitura. 

Despacho Normativo n.º 7A/2013, de 10 de julho 

Visa dar cumprimento às condições estabelecidas no compromisso assumido pelo Ministério 

da Educação e Ciência com as organizações sindicais em matéria de distribuição de serviço 

docente. São definidos mecanismos para o ano letivo de 2013-2014 que possibilitam às 

escolas promover e implementar as atividades de enriquecimento curricular do 1.º ciclo do 

ensino básico e que otimizam os recursos docentes existentes que de outra forma ficariam sem 

componente letiva. 

Despacho Normativo n.º 7/2013, de 11 de junho 

O presente despacho visa atualizar e desenvolver os mecanismos de exercício da autonomia 

pedagógica e organizativa de cada escola e harmonizá-los com os princípios consagrados no 

regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. 

Despacho Normativo n.º 13/2014, de 15 de setembro 

Regulamenta a avaliação e certificação dos conhecimentos adquiridos e das capacidades 

desenvolvidas pelos alunos do ensino básico, nos estabelecimentos de ensino público, 

particular e cooperativo. 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho 

Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da avaliação 

mailto:agr.mgnascente@gmail.com
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_91_2013_10_julho.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/1c_matriz_rev16_jul13.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dn_7a_2013_10_julho.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dn_7_2013_11_junho.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/desp_normativo_13_2014.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dl_139_2012.pdf
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dos conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver pelos alunos dos ensinos básico e 

secundário. (inclui as matrizes curriculares do Ensino Básico e Secundário) 

Despacho Normativo 13-A/2012, de 5 de junho  

Portarias dos cursos científico-humanísticos 

Na sequência da publicação do Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, são agora 

disponibilizadas as portarias previstas no artigo 6.º, que regulam os Cursos Científico 

Humanísticos vocacionados para o prosseguimento de estudos de nível superior e os Cursos 

Científico-Humanísticos do Ensino Secundário na modalidade de ensino recorrente. 

Portaria n.º 242/2012. D. R. n.º 155, Série I, de 10 de agosto. 

Define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-humanísticos de nível 

secundário de educação, na modalidade de ensino recorrente, ministrados em 

estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, e estabelece os princípios e os 

procedimentos a observar na avaliação e certificação dos alunos. 

Portaria n.º 243/2012. D. R. n.º 155, Série I, de 10 de agosto 

Define o regime de organização e funcionamento dos cursos científico-humanísticos de 

Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas, de Línguas e Humanidades e de Artes 

Visuais, ministrados em estabelecimentos de ensino público, particular e cooperativo, e 

estabelece os princípios e os procedimentos a observar na avaliação e certificação dos alunos. 

 

mailto:agr.mgnascente@gmail.com
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/dn_13a_2012_5_junho.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/Legislacao/portaria_243_2012.pdf

